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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief voortgang scholen Souburg zuid 

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief willen wij u tussentijds informeren over de stand van zaken met betrekking tot 
het project scholen Souburg zuid.

Nadat medio 2017 de art.12 inspecteur akkoord ging met uw raadsbesluit tot nieuwbouw van 
twee scholen en een gymzaal, is de voorbereiding ter hand genomen. In juni 2017
is deze besluitvorming in een inloopbijeenkomst met de omgeving gedeeld, waarbij 
gelegenheid is geboden om input te leveren voor de nog te maken plannen. Dit heeft een 70-
tal reacties opgeleverd.

Samen met de scholen, sport en kinderopvang is de afgelopen periode gewerkt aan een visie, 
programma van eisen en de ruimtelijke inpassing voor de drie nieuwe gebouwen. Met name 
de inpassing van het parkeren en toename van (langzaam)verkeer is daarbij een belangrijk 
aandachtspunt geweest. Hierbij zijn de reacties uit de eerdere inloopbijeenkomst en ook de 
inbreng van de representatieve klankbordgroep van grote waarde geweest.

De uitkomst van de ruimtelijke inpassing en de parkeer- en verkeersoplossingen kunnen nu 
teruggekoppeld worden naar de omgeving. Hiervoor organiseren wij op 3 juli 2018 een 
inloopbijeenkomst in Oost- Souburg. In de bijlage treft u de uitnodigingsbrief die daarvoor 
wordt verstuurd. De uitnodiging wordt ook in de Blauw Geruite Kiel gepubliceerd.

In de komende periode zal, in samenspraak met de schoolbesturen, een keuze voor de
aanbestedingsvorm gemaakt worden. Dit traject en met name de uitkomst daarvan is gezien 
de overspannen bouwprijzen in het huidige tijdsgewricht redelijk ongewis. Wij verwijzen hierbij 
ook naar het VNG-advies aan de gemeenten om éénmalig een prijsbijstelling van 40% op de 
normbedragen onderwijshuisvesting te rekenen.
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Wij verwachten eind 2018 meer duidelijkheid te hebben en met een voorstel naar uw raad te 
kunnen komen. In 2019 kan dan de tijdelijke huisvesting en de bouwvoorbereiding beginnen 
met naar verwachting oplevering eind 2020. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


